CONFIANÇA
Salmos 34:1-7
“Olharam para Ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficarão
confundidos”. (Salmos 34:5)
Estamos vivendo os primeiros dias de um novo ano. É normal fazer muitos
planos nessa época. Traçamos metas a alcançar. Temos os nossos desejos, que
queremos que se realizem. Talvez existam alvos do ano anterior que não
foram atingidos e continuamos em busca deles. Gostamos de manter uma
atitude positiva ao pensar no novo ano, não imaginando como seria enfrentar
coisas como doença, morte, perda de um emprego ou coisas semelhantes.
Num linguajar bem popular, talvez você diga: “Vire essa boca pra lá”. É
verdade: ninguém de nós espera viver dias difíceis. Contudo, precisamos estar
conscientes de que eles poderão existir – talvez não sejam tão radicais como
nos exemplos que citei acima, mas pode ser o simples fato de não alcançar
alguns dos objetivos para este ano.
O salmo que você acabou de ler foi escrito por Davi. Quando nos lembramos
desse grande rei, na maioria das vezes vêm-nos à mente os momentos de
glória que ele viveu. No entanto, é preciso lembrar que ele passou por muitas
lutas. Viveu dias difíceis. Assustado e temendo por sua vida, chegou a fingir-se
de louco para escapar da morte. Em outro momento, precisou fugir do próprio
filho, que queria matá-lo. Sem contar as muitas vezes em que fugiu do rei
Saul, que o perseguia com veemência.
Mas é surpreendente o testemunho que ele nos deixou. Leia novamente o
versículo destacado. Neste ano que está diante de você, não importa se você
terá bons ou maus dias. O que importa é que você olhe para o Senhor. Se você
fixar os seus olhos nEle, mesmo passando por dificuldades poderá
experimentar alegrias no seu dia-a-dia. Pois, vivendo dessa maneira, sua
alegria não dependerá da realização ou não dos seus planos, mas resultará da
confiança no Senhor. Os nossos planos nos frustram, mas aqueles que estão
olhando para o Senhor não ficarão frustrados.
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“Vivendo com Jesus podemos sorrir, mesmo passando por dificuldades”.

